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ПРОТОКОЛ № 2
За дейността на комисия, назначена със Заповед № ЗК- 1264 от 27.07.2017 г. на кмета на Община
Силистра – д-р Юлиян Найденов Найденов, за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените
за участие оферти в обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти - пакетирани
стоки за детски ясли и детска кухня при Община Силистра”.
Предвид изложеното в Протокол № 1, за работата на комисия назначена със Заповед № ЗК- 1264 от
27.07.2017 г., с писмо с Изх. № К-6011#1 от 07.08.2017 г. до „КЛИО КОМЕРС - ТБ” ЕООД и Изх. № К6047#1 от 07.08.2017 г. до „ЛЪКИ СИС” ЕООД, спазвайки разпоредбата на чл. 61, ал. 5 от ППЗОП, при
спазване Закона за електронния документ и електронния подпис, комисията писмено уведомява
участниците в настоящата обществена поръчка за установените липси, непълнота или несъответствие на
информацията, включително нередовност и фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към
личното състояние или критериите за подбор, с електронни писма (Email) на 07.08.2017 г, подписани с
УЕП, издаден на оправомощен служител на Община Силистра.
Допълнителните документи на участниците са заведени в деловодната система на Община
Силистра, както следва:
1. „КЛИО КОМЕРС - ТБ” ЕООД, гр. Разград, с Вх.№К- 6011#2 от 10.08.2017г. в 11:01ч.;
2. „ЛЪКИ СИС” ЕООД, гр. Силистра, с Вх.№К- 6047#2 от 10.08.2017г. в 13:27ч.
На 15.08.2017 г. от 10.30 ч., комисията, се събра на закрито заседание в стая № 202 (Заседателната
зала) на административната сграда на Община Силистра, за да отвори и разгледа допълнително
представените документи, относно съответствието на участниците с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор поставени от възложителя и класира участниците.
Комисията провери допълнително представените документи на участника „КЛИО КОМЕРС - ТБ”
ЕООД и установи: участникът е отстранил констатираните липса, непълнота, несъответствие и
нередовност на информацията в представените ЕЕДОП -и, а именно: представя коректно попълнени
нови ЕЕДОП – и от името на участника „КЛИО КОМЕРС - ТБ” ЕООД и подизпълнителя „БАБАРОВ”
ООД:
ЕЕДОП от „КЛИО КОМЕРС - ТБ” ЕООД:
1. В Част I - е посочена препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз;
2. Част II, Буква А, Форма на участие –попълнен отговор «Не»;
3. От декларираната информация в ЕЕДОП, се установява, че:
- дружеството ще използва капацитета на други субекти за да изпълни критериите за подбор и няма
да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката (Част II, раздел В и Г на ЕЕДОП).
- информацията в Част II, раздел Г на ЕЕДОП на участника е приведена в съответствие: отбелязан
отговор „Не”.
- Част III, раздел А, част последна на ЕЕДОП не се посочва отговор.
- в последната част на Част III, раздел Б на ЕЕДОП са посочени уеб адрес, орган или служба,
издаващи документа, точно позоваване на документа.
- в последната част на Част III, раздел В на ЕЕДОП, икономическият оператор декларира, че може
да потвърди, че:
а) не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията, необходима за
проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите за подбор;
б) не е укрил такава информация;
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в) може без забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган
или възложителя; и
г) не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от
възлагащия орган или възложителя, да получи поверителна информация, която може да му даде
неоправдани предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави поради
небрежност подвеждаща информация, която може да окаже съществено влияние върху решенията по
отношение на изключването, подбора или възлагането?
- не се посочва отговор в Част III, раздел Г на ЕЕДОП на въпроса „В случай че се прилага някое
специфично национално основание за изключване, икономическият оператор предприел ли е мерки за
реабилитиране по своя инициатива?”.
- В Част ІV, раздел А: Годност на ЕЕДОП - е посочен уеб адрес на Търговския регистър към Агенция
по вписванията;
- В Част ІV, раздел В, т. 9 на ЕЕДОП е вписано Удостоверение за регистрация на обект по чл. 12 от
Закона за храните
- част VI – Заключителни положения на ЕЕДОП, са посочени препратка към публикацията в
Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер в АОП.
Представено е Заявление за участие от представляващия дружеството, с което заявява, че не
възнамерява да възложи на подизпълнител изпълнението на част от поръчката.
ЕЕДОП от„БАБАРОВ” ООД:
1. В Част I - е посочена препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз,
референтен номер в АОП;
2. Част II, Обособени позиции - не се съдържа отговор;
3. В Част III, раздел Б на ЕЕДОП, е посочен уеб адрес, органа или службата, издаваща документа
по отношение на плащането на данъци или социално осигурителни вноски.
4. В Част ІV, раздел А: Годност - не е посочен уеб адрес на Търговския регистър към Агенция по
вписванията.
5. Част VI – Заключителни положения на ЕЕДОП, са посочени препратка към публикацията в
Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер в АОП.
Предвид допълнително представените документи и документите от офертата на участника,
преценката на комисията е, че участника „КЛИО КОМЕРС - ТБ” ЕООД доказва съответствието си с
изискванията за лично състояние и критериите за подбор поставени от възложителя.
Комисията продължи с разглеждане на допълнително представените документи на участника
„ЛЪКИ СИС” ЕООД и установи: участникът е отстранил констатираните липса и непълнота на
информацията в представения ЕЕДОП, а именно: представя коректно попълнен нов ЕЕДОП:
1. В Част I - е посочена препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз;
брой;
2. В последната част на Част III, раздел Б на ЕЕДОП са посочени уеб адрес, орган или служба,
издаващи документа, точно позоваване на документа.
3. В Част ІV, раздел А: Годност - е посочен уеб адрес на Търговския регистър към Агенция по
вписванията.
4. Част VI – Заключителни положения на ЕЕДОП, са посочени относимите части и раздели,
посочена е и препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, референтен
номер в АОП.
Предвид допълнително представените документи и документите от офертата на участника,
преценката на комисията е, че участника „ЛЪКИ СИС” ЕООД доказва съответствието си с изискванията
за лично състояние и критериите за подбор поставени от възложителя.
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На основание резултатите от оценяването на ценовите предложения и съответствието с
изискванията за лично състояние и критериите за подбор поставени от Възложителя, предвид
разпоредбата на чл. 61, т. 7 от ППЗОП, комисията направи следното класиране:
Първо място: „КЛИО КОМЕРС - ТБ” ЕООД, с предложена цена от 13 220,05 лева без ДДС;
Второ място: „ЛЪКИ СИС” ЕООД, с предложена цена от 14 489,91 лева без ДДС.
Предвид отразените резултати в Протокол № 1 и гореизложеното, комисията единодушно реши и
предлага на Възложителя:
1. На основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, да отстрани от участие в процедурата участника
„ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ЕООД, т.к участника е представил оферта, която не отговаря на предварително
обявените условия на поръчката.
Мотиви: наличие на аритметично несъответствие в Ценовото предложение на участника, което не
може да се отстрани на основание чл. 104, ал. 5, изр. второ от ЗОП, т.к ще се стигне до ситуация, при
която ще се промени ценовото предложение (ограничение предвидено в чл. 104, ал. 5, изр. последно от
ЗОП).
2. На основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, да отстрани от участие в процедурата участника
„ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ЕООД, т. к участника е представил оферта, която не отговаря на предварително
обявените условия на поръчката.
Мотиви: наличие на аритметично несъответствие в Ценовото предложение на участника, което не
може да се отстрани на основание чл. 104, ал. 5, изр. второ от ЗОП, т.к ще се стигне до ситуация, при
която ще се промени ценовото предложение (ограничение предвидено в чл. 104, ал. 5, изр. последно от
ЗОП).
3.Да определи за изпълнител на обществената поръчка, участника „КЛИО КОМЕРС - ТБ” ЕООД.
Мотиви: не са налице основания за отстраняване от процедурата; участника отговаря на критериите
за подбор; офертата отговаря на предварително обявените условия и при прилагане на критерия за
оценка участника е класиран на първо място.
С това комисията приключи своята работа за разглеждане, оценка и класиране на получените за
участие оферти в настоящата процедура.
Настоящият Протокол е съставен и предаден на Възложителя за утвърждаване на 18.08.2017 г.
заедно с Протоколи №№ 1 и 2 от работата на комисията, както и цялата документация по настоящата
обществена поръчка.
С това комисията приключи своята работа на този етап.
Протоколът е съставен на 18.08.2017 г.
Председател: Симеонка Илиева ______П______Заличени данни на осн. чл.2 от ЗЗЛД
Членове:
1. Валерий Недев

______П______ Заличени данни на осн. чл.2 от ЗЗЛД

2. Елисавета Китанова

______П______ Заличени данни на осн. чл.2 от ЗЗЛД
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